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INCLUSÃO
CONCEITOS

O QUE É A INCLUSÃO?

Inclusão

nome feminino

1. ato ou efeito de inserir ou acrescentar

2. corpo ou coisa incluída

3. CITOLOGIA produto inerte que se encontra no citoplasma 
de uma célula, e que foi elaborado por esta

4. HISTOLOGIA operação de técnica que consiste em 
introduzir numa substância especial, que servede suporte, 
o objecto que se deseja ao micrótomo, o qual se deixa 
cortar pela faca deste

infopédia

A palavra “inclusão” era praticamente desconhecida há uma 
década atrás, tendo assumido nos dias de hoje uma presença 
cada vez mais frequente nos discursos educacionais, sociológicos 
e políticos.

A inclusão é um movimento educacional, mas também social 
e político que vem defender o direito de todos os indivíduos 
participarem, de uma forma consciente e responsável, na so-
ciedade de que fazem parte, e de serem aceites e respeitados 
naquilo que os diferencia dos outros.

Nos últimos anos, os princípios ligados à educação inclusiva 
assumiram, como consequência da sua incorporação em dife-
rentes documentos internacionais, proporções hegemónicas na 
educação [1]. Portugal não ficou alheio às novas ideias, tendo 
assumido, com a ratificação da Declaração de Salamanca [2], 
o compromisso de implementar e desenvolver uma educa-
ção inclusiva. 

Sendo “inclusão” uma palavra proveniente dos países anglo-
-saxónicos, encontrou inicialmente algumas resistências em 
países latinos. Não faltaram vozes que diziam que inclusão era 
“fechar uma coisa dentro de outra coisa” e que, por isso, era 
um termo desadequado. Estas interpretações foram sendo 
abandonadas e outros significados e conotações de inclusão 
começaram a ser usados tais como “envolvimento”, “abrangên-
cia”, “compreensão” [3].

AFINAL O QUE SIGNIFICA ESTAR INCLUÍDO? 

Incluído, não significa, certamente, estar “encerrado” ou 
“contido”, em suma “obrigado” a pertencer a uma estrutura 
que não se deseja integrar. Estar incluído numa estrutura que 
não se deseja, é o contrário de inclusão. Na verdade, todos nós 
por vezes gostaríamos de afirmar, “Incluam-me fora do vosso 
grupo”, ou por não concordarmos com as opções do grupo ou 
mesmo por não nos sentirmos bem junto das pessoas desse 
grupo. A inclusão deve ser a eventualidade ou a realidade de 
“pertencer”.

Na arquitetura de “pertença” do conceito de inclusão, podem-se 
realçar dois aspetos: o primeiro é que estar incluído é o oposto 
de estar excluído. Quer dizer que a inclusão funciona como uma 
barreira de combate à injusta e contagiosa exclusão que existe 
nas nossas sociedades. Exclusão devida à desigualdade social, às 
condições de deficiência, exclusão justificada pela inteligência, 
pelo dinheiro, pelo nascimento e até pelo género. Inclusão é 
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pois, e antes de mais, o inverso, o remédio e a convocatória para 
lutar contra a exclusão. Em segundo lugar, “estar incluído” é ser 
bem recebido nos serviços, instituições, grupos e estruturas que 
podem relevantes para o desenvolvimento, a participação, a 
cidadania e a atividade humana de cada pessoa [3].

A PERSPETIVA EVOLUTIVA DO CONCEITO DE INCLUSÃO

A inclusão educativa é um conceito importante numa sociedade 
inclusiva, como tal é importante a apresentação, ainda que de 
forma breve, de algumas linhas de força que têm caracterizado 
os caminhos da inclusão. É importante frisar que a questão da 
inclusão surgiu pela mão da educação especial, através da rei-
vindicação dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. 
Trata-se de uma abordagem necessariamente sintética, que 
situamos nos seguintes pontos: (a) da exclusão à segregação, 
(b) da segregação à integração e (c) da integração é inclusão.

 a) Da exclusão à segregação

Ao longo da história, o nascimento de uma pessoa com algum 
tipo de deficiência nem sempre foi visto da mesma forma. Nas 
sociedades primitivas existiam poucas crianças com deficiência, 
devido ao fato das condições de vida serem más, de existir falta 
de higiene e do sistema imunitário ser deficitário, tal como 
acontecia com os indivíduos sem condições de subsistência 
autónoma, estas eram suprimidas.  

Se para os egípcios a deficiência era sinónimo de benesses, 
sendo, por isso, divinizada e/ou venerada a criança deficiente, 

1 A Declaração de Salamanca é um documento publicado em 1994 como resultado da Conferência Mundial 
sobre Educação de Necessidades Especiais (World Conference on Special Needs Education). Muito embora 
este documento tenha surgido no contexto da educação de crianças em condição de necessidades educa-
tivas especiais e assinale, tal como refere Bénard da Costa (1999), um momento fundamental “na evolução 
dos princípios e das práticas em relação à educação de crianças com necessidades educativas especiais” (p. 
29), nele vêm claramente explicitados os princípios inclusivos (Clark, Dyson, Millward, & Skidmore, 1997). É 
assim que este documento constitui um documento essencial, norteador das práticas inclusivas.
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para os gregos e para os romanos o sentido era diferente, 
prevalecendo o pensamento de eliminar essas deficiências, 
consideradas como prejudiciais para as respetivas sociedades.

Algumas das civilizações antigas não suportavam o fardo de 
sustentar e criar uma criança com deficiência. Em certas cultu-
ras, os pais ou os líderes do grupo, tinham a responsabilidade 
de fazer desaparecer essa criança. É o caso, por exemplo, da 
civilização espartana que, estando vocacionada para a formação 
de guerreiros, não tinha espaço para pessoas imperfeitas [3].

Com a evolução da cultura e dos povos, e o respetivo aprofunda-
mento das leis, as crianças portadoras de deficiência deixaram de 
ser privadas da vida. No entanto, poucas melhorias ocorreram, 
pois, apesar de vivas, continuavam a enfrentar abismos tais 
como solidão, rejeição, indiferença, entre outros, tanto por 
parte das suas famílias, como da própria comunidade em que 
estavam inseridas.

Regra geral, estas crianças, eram exploradas e/ou vendidas para 
algum malfeitor que, expondo a deficiência e a fragilidade da 
criança, as transformavam em pequenos monstros, capazes 
de garantir alguma rentabilidade e assegurar o divertimento 
daqueles que se consideravam normais [4] [5].

Com o decorrer dos tempos, a ciência e a medicina evoluíram e 
com elas a mentalidade e a perceção dos Homens. Esta evolução 
contribuiu para que essas crianças com deficiência passassem 
a ter mais dignidade e a conquistar mais respeito por parte 
da comunidade.

Na primeira metade do século XX, as crianças e jovens com 
deficiência foram progressivamente sendo inseridos em insti-
tuições de natureza assistencialista. A perspetiva assistencial 
defendia que as crianças e os jovens com deficiência deviam ser 
protegidos reunindo-os em instituições separadas das estruturas 
destinadas à sociedade em geral [6]. Só mais tarde surgiram 

as preocupações com a educação, destas crianças e jovens, às 
quais se procurava facultar uma aprendizagem académica básica 
e, em muitos casos, focando o ensino em tarefas de carácter 
manual. Neste sentido, pode-se afirmar que a primeira época 
da educação especial destaca-se pelo asilo das crianças com 
deficiência, seguindo-se-lhe uma segunda época caracterizada 
por preocupações de cariz assistencial, em que sucessivamente 
se foram evidenciando preocupações educativas, mas em am-
bientes segregados, isto é, em escolas à parte. [7]

 b) Da segregação à integração

A partir de meados do século XX a preocupação com a educação 
das crianças portadoras de deficiência, aumenta, estamos na 
fase da educação especial de cariz médico-terapêutico, verifi-
cando-se uma maior preocupação com as questões educativas, 
uma preocupação associada à crescente importância que os 
departamentos da segurança social, da educação e da saúde 
passam a dar às crianças com deficiência. É a partir daí que é 
reconhecido o direito à educação especializada e à reabilitação, 
com base em estruturas específicas, contando com a intervenção 
de professores e técnicos devidamente especializados.

É importante, ainda, referir que o próprio conceito de deficiência/
necessidades educativas especiais foi evoluindo ao longo dos 

EXCLUSÃO SEGREGAÇÃO
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 c) Da Integração à Inclusão

 No final do século XX, princípio do século XXI, assistimos ao 
aparecimento de uma terceira fase designada por inclusão, 
fortemente associada à Declaração de Salamanca (1994). A partir 
daí, “a aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação 
entre diferentes e a aprendizagem da multiplicidade” passam 
a ser “valores que norteiam a inclusão social, entendida como 
o processo pelo qual a sociedade se adapta de forma a poder 
incluir, em todos os sistemas” [4, p. 144].

A Declaração de Salamanca adotou a designação de Necessida-
des Educativas Especiais (NEE) e passou a defender o direito de 
todos os alunos a uma educação na escola regular, passando a 
abranger todas as crianças e jovens cujas necessidades envol-
vam deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Ou seja, este 
documento contribuiu de forma decisiva para “perspetivar a 
educação de todos os alunos em termos das suas potencialidades 
e capacidades [4, p. 145].

A fase da inclusão passa a caracterizar-se, essencialmente, por 
fazer parte do todo, o que implica o desenvolvimento de um 
sentido de comunidade, onde, em apoio mútuo, se fomenta o 
sucesso para todos.

tempos, conferindo-lhe um carácter menos restritivo. É nesse 
sentido que Sanches defende que, “ter necessidades educativas 
especiais é precisar de um complemento educativo adicional e/
ou diferente daquele que é normalmente praticado nas escolas 
de ensino regular. Esse complemento será a resposta a dar a cada 
caso e terá de ser específica e baseada em critérios educativos/
pedagógicos, tendo como objetivo promover o desenvolvimento 
e educação do aluno utilizando todo o seu potencial – físico, 
intelectual, estético, criativo, emocional, espiritual e social -, 
para que ele possa viver como cidadão válido, autónomo e 
ajustado” [8, pp. 11-12].

Tendo como base a citação anterior pode-se concluir que “ter 
necessidades educativas especiais não significa, necessariamen-
te, uma deficiência física ou intelectual”, na medida em que 
“qualquer um de nós pode ter necessidade, num dado momento, 
de um apoio suplementar para ultrapassar determinadas bar-
reiras que se nos deparam no processo de aprendizagem” [8, 
pp. 11-12]. Hoje, falamos de necessidades educativas especiais 
numa perspetiva mais abrangente, que não se restringe à defi-
ciência física ou intelectual, abrangendo também um conjunto 
de necessidades que podem interferir no desenvolvimento global 
e harmonioso de crianças ditas “normais” mas que apresentam 
dificuldades de integração e/ou aprendizagem.

INTEGRAÇÃO INCLUSÃO
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Posicionamento Institucional e Pedagógico do Corpo Nacional 
de Escutas para as Necessidades Educativas Especiais

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Escutismo Católico Portu-
guês, como movimento de educação não formal, tem o dever 
ser inclusivo e acolher no seu seio crianças e jovens com Neces-
sidades Educativas Especiais (NEE). O Papel do Escutismo deve 
então passar por incluir, envolver e educar jovens com NEE, 
oferecendo-lhes oportunidades educativas para que descubram, 
desenvolvam e melhorem as suas capacidades e competências. 
Neste sentido, o CNE publicou um documento oficial onde traça 
o seu posicionamento no que diz respeito à inclusão de jovens 
com NEE no movimento, o qual se encontra transcrito na sua 
totalidade de seguida.

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Escutismo Católico 
Português, movimento de educação não-formal de crianças 
e jovens segundo o método escutista proposto por Lord 
Baden-Powell of Gilwell e à luz do Evangelho, no cumprimento 
da sua missão,

 � Entende que cada pessoa é um ser único, 
criado à semelhança de Deus, com caracterís-
ticas, formas de ser e de estar específicas, que 
deve ser amado e respeitado dentro e fora 
do movimento;

 � Entende as dificuldades físicas, cognitivas ou 
de relação social manifestadas por crianças e 
jovens como necessidades educativas especiais;

 � Reconhece que as necessidades educativas 
especiais manifestadas por crianças e jovens 
devem ter respostas técnicas, pedagógicas e 
sociais adequadas à sua magnitude;
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 � O Corpo Nacional de Escutas, ao acolher crian-
ças e jovens com necessidades educativas es-
peciais, fá-lo tendo como horizonte o percurso 
educativo previsto no respetivo Programa Edu-
cativo, nas etapas etárias que aquele prevê;

 � O Corpo Nacional de Escutas, na prossecu-
ção da sua missão educativa, tem presente 
a necessidade de prestar especial atenção às 
crianças e jovens que acolha que manifestem 
necessidades educativas especiais, no sentido 
de promover a sua inclusão e desenvolvimento, 
designadamente na convivência com os pares e 
na vivência e gestão da sua progressão pessoal;

 � O Corpo Nacional de Escutas, na prossecu-
ção da sua missão educativa, procura que as 
crianças e jovens que acolhe com necessidades 
educativas especiais tenham, na medida da 
especificidade de cada caso particular, uma vida 
escutista plenamente integrada no respetivo 
bando/patrulha/equipa/tribo, bem como nas 
atividades de Unidade, Agrupamento, Núcleo, 
Região, Nacionais ou Internacionais;

 � O Corpo Nacional de Escutas, na prossecução 
da sua missão educativa, procura encontrar as 
condições mais adequadas para responder de 
forma eficaz às necessidades educativas espe-
ciais das crianças e jovens que as manifestem, 
no contexto educativo próprio do movimento, 
tendo em conta a responsabilidade educativa 
para com os seus membros;

 � O Corpo Nacional de Escutas, ainda na pros-
secução da sua missão educativa, promove o 

 � Reconhece que a inclusão, sempre que haja con-
dições para tal e na medida dessas condições, é 
a estratégia mais adequada enquanto resposta 
social às necessidades educativas especiais 
manifestadas por crianças e jovens, assumindo 
essa abordagem como um imperativo;

 � Entende que, como movimento educativo, tem 
uma responsabilidade social também para com 
as crianças e jovens com necessidades educa-
tivas especiais;

 � E constata a necessidade da permanente e 
especial atenção de que carecem as crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais, 
dentro e fora do movimento.

Neste contexto, o Corpo Nacional de Escutas pauta a sua 
atuação pelos seguintes princípios:

 � O Corpo Nacional de Escutas é um espaço edu-
cativo que, por princípio, se mostra aberto a 
acolher crianças e jovens independentemente 
das respetivas situações particulares, nomea-
damente necessidades educativas especiais;

 � O Corpo Nacional de Escutas, ao acolher crian-
ças e jovens com necessidades educativas espe-
ciais, fá-lo na medida da situação particular de 
cada criança ou jovem e das capacidades par-
ticulares de cada Agrupamento para o acolher 
em ambiente de inclusão e para lhe garantir o 
apoio e acompanhamento necessários à sua 
segurança e progressão ao longo do seu per-
curso educativo;
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respeito pleno pelo outro, independentemente 
das suas características e capacidades. Neste 
sentido, assume que a atenção devida a algumas 
necessidades educativas deve ser percebida 
como uma oportunidade educativa para todos.

 � O Corpo Nacional de Escutas, no momento 
da Partida do jovem com necessidades edu-
cativas especiais, cuja condição não permita 
a continuidade no movimento, procura, em 
colaboração com a família deste, assegurar 
soluções inclusivas;

 � O Corpo Nacional de Escutas procura cons-
ciencializar, capacitar e formar os seus agentes 
educativos para o acolhimento de crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais;

 � O Corpo Nacional de Escutas considera que as 
perturbações do foro mental, cognitivo e/ou 
relacional são uma contra-indicação absoluta 
no recrutamento de adultos;

 � O Corpo Nacional de Escutas não se identifica 
com toda e qualquer forma de discriminação 
negativa infundada de crianças e jovens que 
manifestem necessidades educativas especiais, 
repudiando-a e procurando permanentemente 
aperfeiçoar-se nesta dimensão. 
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pedras
Não se colocam pedras sobre os assuntos,

Nem se tratam os assuntos à pedrada;
Apenas se possibilita que cada assunto possa ser uma pedra,

Que se guarda e junta para a construção do castelo.

cOLEcÇÃO 
Pedras

SÉRIE 
Pedagogia | 9

TÍTULO 
INCLUSÃO

Conceitos 

aUTOR 
Sofia Gualdino

EDIÇÃO 
Corpo Nacional de Escutas

PaGINaÇÃO E DESIGN GRÁFIcO 
Sara Antão

cORPO NacIONaL DE EScUTaS
Rua D. Luís I, 34 | 1200-152 Lisboa 

Tlf.: 218 427 020
www.cne-escutismo.pt




